
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ 

 „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 06 март 2019 г. от 8:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе заседание 

на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от Председателя на 

Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1. Вземане на решение за подкрепа на проекти от СВОМР по Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-

Крушари: Подмярка 4.2.  за 2019 г.  

2. Актуализиране на графика за прием на проектни предложения към Стратегия за 

водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – МИГ 

Тервел - Крушари, за 2019 г. 

3. Други. 

На заседанието присъстваха: 

 

  Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС: Кирил Жендов, Невена Денева и 

Митко Ненов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

 

На заседанието присъстваха  - Невена Кирова - изп. директор, Председателя на Комисията 

за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2, Даниела Николова – и експерт по прилагане 

на СВОМР към МИГ , Стоян Дамянов – координатор на МИГ и  Секретар на Комисията за подбор 

на проектни предложения по подмярка 4.2.  

 

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор докладва, че: 

1.1. На 03.02.2019 г. 17:30 часа. е приключил Вторият прием на проектни предложения по 

подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” по Процедура 

BG06RDNP001-19.012 в системата  ИСУН 2020, по Обява за прием на проектни предложения в 

изпълнение на Решение на УС на МИГ Тервел-Крушари от 26.06.2018г. изменена и допълнена с 

Решение на УС от 17.12.2018г. 

1.2. На 05.03.2019 г. и приключила работата на КППП и предостави думата на Даниела 

Николова – Председател на КППП. 

Председателя на КППП  

1.3. Информира членовете на УС, че през периода на Втори прием по процедурата е подадено 1 

проектно предложение – с Рег. № в ИСУН BG06RDNP001-19.012-0004: „По-конкурентно 

производство на качествени зеленчукови подправки”  Кандидат А И К 2000 ООД с Булстат 

124507479.  

1.4. Запозна членовете на УС с резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на 

проектни предложения, определена със Заповед № 13/ 05.02.2019 г. на Председателя на УС 

отразени в подписаните три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад от 05.03.2019г.  

1.5. На базата на Решенията на КППП и при спазване на Процедурата за оценка на проекти, 

BG06RDNP001-19.012-S2 е одобрено за предоставяне на  безвъзмездната финансова помощ, в 

размер на  31 377.50 лв. представляваща  50% от общата стойност на проекта  62 755,00 лв.  

 



Изпълнителният директор информира УС: 

1.6. За обобщените резултатите от проведената Процедура BG06RDNP001-19.012 МИГ 

Тервел-Крушари: Подмярка 4.2 за прием на проектни предложения Първи и втори прием. 

 Първи прием: Начало: 01.08.2018 г./Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа. 

Втори прием: Начало: 02.01.2019 г. / Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа. 

През двата етапа на прием са проведени две оценителни сесии BG06RDNP001-19.012-S1 и 

BG06RDNP001-19.012-S2 и са одобрени 2 (две) проектни предложения. 

 

 № НА 

ПРОЕКТА/ОЦЕ

НИТЕЛНА 

СЕСИЯ 

ИМЕ НА 

ПРОЕКТА 

ИМЕ НА 

КАНДИДАТА 

ПРЕДМЕ

Т НА 

ИНВЕСТ

ИЦИЯТА 

СТОЙНОТ  

НА 

ПРОЕКТА 

ОДОБРЕНА 

СУБСИДИЯ 

КЛАСИР

АНЕ-

ТОЧКИ 

РЕШЕНИ

Е НА МИГ 

1 

BG06RDNP001-

19.012-

0002/BG06RDNP

001-19.012-S1 

„Повишаване 

на 

конкурентноспо

собността на 

„Джамбо - Л” 

ЕООД, 

произвеждащо 

плодови сокове 

от собствена 

суровина” 

„Джамбо - Л” 

ЕООД 

„Закупув

ане на 

пастьори

затор за 

плодови 

сокове“ 
83 200,00 лв. 41 600,00 лв. 

1-ви, 

оценен  с 

40 точки 

Одобрен за 

финансира

не 

2 

BG06RDNP001-

19.012-

0004/BG06RDNP

001-19.012-S2 

ПО-

КОНКУРЕНТН

О 

ПРОИЗВОДСТ

ВО НА 

КАЧЕСТВЕНИ 

ЗЕЛЕНЧУКОВ

И 

ПОДПРАВКИ 

А И К 2000 

ООД 

Закупува

не на 

машина 

за 

хомогени

зиране на 

подправк

и, 

оборудва

не на 

хладилна 

камера. 

62 755.00 лв. 31 377.50 
оценен  с 

30 точки 

Одобрен за 

финансира

не 

 Общо по Подмярка 4.2.   145955,00  72 977,50   

 

През периода на Първи прием са подадени 3 (три) проектни предложения, от които от тях 2 

(две) не са преминали Етапа на ОАСД по оценителни сесии BG06RDNP001-19.012-S1 и е 

одобрен 1 от подадените проекти.  

По време на Втория прие е подадено 1 (едно) проектно предложение, като в резултат на 

проведена оценителна сесия BG06RDNP001-19.012-S2, същото е одобрено. 

 

В резултат на  проведената Процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2, 

общата  стойност на одобрената от МИГ сума за субсидия е в размер на 72 977,50 лв. от 

общо одобрената в Стратегията в размер на 200 000,00 лв. Остатъчен ресурс за финансиране 

по подмярка 4.2 – 127 022,5 лв. 

Във връзка с т.1 от дневния ред, Управителният съвет взе единодушно следното   

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява Доклада на Комисията за подбор на проектни предложения от проведената 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.012-S2 на проекти по подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти за 2019 г. и  одобрява за финансиране по 

подмарката  проектно предложение с рег. №BG06RDNP001-19.012-0004: „По-конкурентно 

производство на качествени зеленчукови подправки”  Кандидат А И К 2000 ООД с Булстат 

124507479, - субсидия в размер на 31 377.50 лв. 

 

2. Възлага на Изп. Директор на МИГ Тервел – Крушари: 

2.1. Да информира заинтересованите лица на територията на МИГ – а, като информацията се 

публикува на сайта на Сдружението. 

2.2. Да се изготвят необходимите документи и да се предприемат действия за приключване на 

процедура №BG06RDNP001-19.012; 

3. След становището на ДФЗ-РА, относно проведената процедура и сключване на договорите 

за предоставяне на безвъзмездна помощ по одобрените от МИГ проекти, и предвид малкия брой 

внесени проекти по подмярка 4.2 през двата периода на прием, да се пристъпи към процедурни 

действия, свикване на ОС за вземане на решение за прехвърляне на остатъка от свободен ресурс за 

финансова помощ от подмярка 4.2 към подмярка 4.1. 

 

По т.2 от дневния ред:  

2.1. Изпълнителния директор информира членовете на УС, за необходимост от актуализиране на 

индикативния график за прием на проекти по СВОМР. Мотивите, които са довели до промяна на 

графика са следните: 

 На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 

10.08.2018г.,  и по индикативен график е определен Втори прием: Начало: 15.03.2019 г. / Краен 

срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа по подмярка 4.1. Съгласно Обявата  Вторият прием по мярката ще 

бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени  проекти, единствено и само при 

наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената 

сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените 

в настоящата процедура проекти. 

 След приключилият Първи прием на проектни предложения по подмярка 4.1 с Начало: 

20.09.2018 г.  и  Краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа,  и проведената оценителна сесия изцяло е 

изчерпан финансовият ресурс в размер на 750 000,00 лв. по стратегията за финансиране на 

проекти, поради което е необходимо да се вземе Решение за приключване на процедурата за 

прием и необявяване на Втори прием по подмярка 4.1. 

 Поради отпадане на Втория прием по подмяркя 4.1 е необходимо да се редуцират 

сроковете по останалите три мерки 6.4, 7,2 и 19.7.6. и да се приеме нов индикативен график за 

прием на проекти през 2019 г. 

2.2 Изп. Директор– Невена Кирова представи на членовете на УС нов вариант  на изготвения 

Индикативен график за прием на проекти за подпомагане по Стратегията за ВОМР на МИГ 

Тервел-Крушари през календарната 2019 г. Графикът е съобразен с натовареността на екипа в 

различните етапи по създаване на процедури по различните мерки, въвеждането им в системата 

ИСУН и оценки на проектните предложения. Началото на приемите, както и сроковете по 

съответните мерки предложени от  Изп. Директор са като следва: 

Отпада приема от 15.03.2019 - 30.04.2019 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – 

Втори прием на подмярката. 



Остава приема от  02.01.2019-03.02.2019 по Подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на земеделски продукти. – приключил към настоящия момент.  

 От 03.05.2019 - 14.06.2019 прием по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности – Първи прием на подмярката. Първи прием по подмярката- За 2019 г. 

 От 09.07.2019 - 08.09.2019 прием по Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – Втори 

прием по подмярката- Първи прием на подмярката. За 2019 г. 

 От 03.09.2019 - 31.10.2019 прием по Подмярка  19.7.6. Подкрепа  за поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията  -  Първи 

прием по подмярката- За 2019 г. 

Във връзка с т.2 от дневния ред, Управителният съвет взе единодушно следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Отменя обявяването на Втори прием с Начало: 15.03.2019 г. и Краен срок: 30.04.2019 г. 

17:30 часа по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства по Обява за прием одобрена с 

Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.08.2018г.,  поради 

изчерпан лимит за финансиране на проекти по СВОМР по подмярката. 

2. Одобрява предложеният Индикативен график за прием на проекти за календарната 2019 г.  

 От  02.01.2019-03.02.2019 прием по Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

земеделски продукти.  

 От 03.05.2019 - 14.06.2019 прием по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности ; 

 От 09.07.2019 - 08.09.2019 прием по Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ; 

 От 03.09.2019 - 31.10.2019 прием по Подмярка  19.7.6. Подкрепа  за поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията; 

  3.Възлага на Изп. Директор на МИГ Тервел – Крушари да информира заинтересованите лица на 

територията на МИГ – а, като информацията се публикува на сайта на Сдружението и да се 

предприемат действия за уведомяване на УО на ПРСР 2014-200 г. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието. 

 

Председател на УС:  ........п/п.................  / Живко Георгиев/     

   

Членове на УС: 

Кирил Жендов …………п…………. 

Митко Ненов               …………п………….  

Невена Денева ……………п………. 


